
Ogłoszenie nr 540163992-N-2020 z dnia 31-08-2020 r.  

Zduńska Wola: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 576580-N-2020  

Data: 21.08.2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., Krajowy 

numer identyfikacyjny 73033595900000, ul. ul. Królewska  15, 98-220  Zduńska Wola, woj. 

łódzkie, państwo Polska, tel. 43 8233197; 823 48 95, e-mail annas@mpwikzdw.com.pl, faks 

43 8232406.  

Adres strony internetowej (url): www.mpwikzdw.com.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: 2020-09-03, godzina 09:30  

W ogłoszeniu powinno być: 2020-09-08, godzina 08:30  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  

Punkt: 6.5.  

W ogłoszeniu jest: 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zduńskiej Woli 

przy ulicy Królewskiej 15 w sekretariacie Spółki (I piętro) do dnia 03.09.2020 r. do godziny 

09:30. 2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej w dniu 

03.09.2020 r. o godz. 10:00  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zduńskiej 

Woli przy ulicy Królewskiej 15 w sekretariacie Spółki (I piętro) do dnia 08.09.2020 r. do 

godziny 08:00. 2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej w 

dniu 08.09.2020 r. o godz. 08:30  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II.  

Punkt: 4.  

W ogłoszeniu jest: 4. Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. 

Cena jednostkowa netto za energię elektryczną zaoferowana w formularzu ofertowym nie 

może zawierać akcyzy. Rozliczenie za dostawę energii elektrycznej odbywać się będzie na 

podstawie cen określonych w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

Zamawiający określa miesięczne okresy rozliczeniowe, na podstawie faktur, jednej na każdy 

okres rozliczeniowy  

W ogłoszeniu powinno być: 4. Rozliczenie za dostawę energii elektrycznej odbywać się 

będzie na podstawie cen określonych w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszej 

SIWZ. Zamawiający określa miesięczne okresy rozliczeniowe, na podstawie faktur, jednej na 

każdy okres rozliczeniowy”.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II.  



Punkt: 4.  

W ogłoszeniu jest: 6. Zamawiający oświadcza, że jest wpisany do rejestru wytwórców w 

małej instalacji prowadzonego przez Prezesa URE i jest zobowiązany do naliczania i 

odprowadzania podatku akcyzowego od energii elektrycznej wyprodukowanej w posiadanym 

przez siebie OZE. Zamawiający oświadcza, że energię elektryczną zakupioną od Wykonawcy 

na podstawie umowy przeznaczał będzie na użytek własny.  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wykreśla punkt 6 w sekcji II. punkt 4.  

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV.  

Punkt: 5.  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dodanie w punkcie XVI.2. ppkt.2 litery a o 

brzmieniu: „a) zmiana wysokości ceny za energię elektryczną w zł za 1 kWh będzie możliwa 

w przypadku zmiany ustawowej stawki akcyzy, w takiej sytuacji wartość umowy brutto 

zostanie zmieniona na wyliczoną w oparciu o aktualne przepisy dotyczące naliczania 

akcyzy”.  

 


